การคํานวณตนทุนโลจิสติกส
1. โครงสรางตนทุนดานโลจิสติกส
มหาวิทยาลัยแหงรัฐมิชิแกน (Michigan State University) ไดทําวิจัยเพื่อประเมินตนทุนโลจิสติกส
ทั่วโลก โดยไดศึกษาตนทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา เปรียบเทียบกับประเทศเกาหลี และญี่ปุน ซึง่ ศึกษาตนทุน
จากเอกสารวิจัยของสถาบันขนสงแหงประเทศเกาหลี (Korea Transport Institute) และสถาบันระบบโลจิ
สติกสแหงประเทศญี่ปุน(Japan Institute of Logistics System) และวิธีการคิดตนทุนของสหรัฐอเมริกาที่ได
จัดพัฒนาโดย Cass Logistics Limited และมีการรวบรวมขอมูลโดย CASS Information Systems Inc. ซึ่ง
เปนทีย่ อมรับของ Council of Supply Chain Management Professionals(CSCMP) และหนวยงานทั่วโลก
โดยปจจุบันไดมีการคํานวณ และสรุปตนทุนโลจิสติกสของประเทศสหรัฐอเมริกา ไดพิมพเผยแพรเปนสถิติใน
รูปของรายงาน Annual State of Logistics Report เพื่อเทียบตนทุนโลจิสติกสเทียบกับผลิตภัณฑมวลรวมของ
ประเทศ(GDP) และไดมีการนํามาประยุกตใชในธุรกิจอยางกวางขวาง โดยวิธีการคํานวณตนทุนโลจิสติกส
ของคัส (Cass Methodology For Calculation Logistics Costs) ซึ่งใชกรอบแนวคิดของดีลาเนย (Robert V.
Delaney) องคประกอบของตนทุนโลจิสติกสแบงเปน 3 สวน คือ ตนทุนการขนสง ตนทุนคาจัดเก็บสินคา
คงคลัง และตนทุนคาบริหารการกระจายสินคา
1.1 ตนทุนการขนสง (Transportation Cost) รวมถึงการขนสงชวงแรก(Primary Transportation)
และการขนสงชวงที่ 2 (Secondary Transportation) โดยชวงแรกเปนการเคลื่อนยายสินคาสําเร็จรูป จาก
โรงงาน หรือจากผูขายสินคาไปยังคลังกระจายสินคา ซึ่งรวมถึงตนทุนคาเคลื่อนยาย เพื่อการเติมสินคา โดย
เริ่มตนจากโรงงานหรือศูนยกระจายสินคา
ไปยังโรงงานหรือศูนยกระจายสินคาอื่นและการสงสินคาขาเขา
(Inbound) ที่ไดจัดซื้อไวไปยังโรงงาน หรือศูนยกระจายสินคาเพื่อจําหนาย
สวนการขนสงชวงที่ 2
เปนการจัดสงสินคาสําเร็จรูปไปยังลูกคารวมถึงคาใชจายของผูรับขน
การหยิบสินคา คารถยนต คารถไฟ ตนทุนดําเนินงาน คาระวางทีย่ อมรับได คาระวางอาจจะเริ่มตนจากโรงงาน
หรือศูนยกระจายสินคาหรือสถานีสง สินคา ซึง่ ตนทุนขนสงจะรวมการขนสงทุกวิธี ไมวา จะเปนทางรถบรรทุก
รถไฟ ทางน้าํ และทางเสนทอ ทีม่ าจากตางประเทศ และคาระวางขนสงทางอากาศ
ในประเทศ รวมถึงคา
จองระวาง (Freight Forwarding) และตนทุนที่เกีย่ วของกับผูป ระกอบการเดินเรือ (Shipping) โดยใน
สหรัฐอเมริกาใชพื้นฐานการประมาณตนทุนจาก Annual Transportation in America ซึ่งจัดพิมพโดย Eno
Transportation Foundation ในปพุทธศักราช 2546 พบวาการขนสงโดยรถบรรทุก มีสัดสวนสูงสุดมากกวา
รอยละ 80 และรองลงมาคือ การขนสงทางเรือ ซึ่งตนทุนของผูประกอบการขนสงทางเรือ จะรวมถึงการนํา
สินคาขึ้นเรือ การนําสินคาลงทีท่ าเรือ และการจัดการจราจรในทาเรือ
1.2 ตนทุนคาจัดเก็บสินคาคงคลัง (Inventory Carrying Cost) รวมถึงตนทุนคาเสียโอกาสในการ
ลงทุนธุรกิจอืน่ ซึง่ ตนทุนชนิดนี้เกิดจากภาระดอกเบี้ยจาย ภาษีโรงเรือน คาประกันภัยและคาใชจายที่เกิดจาก
ความผิดพลาดในการลดอุปสงค(Shrinkage) ซึ่งจะขึน้ กับระดับสินคาที่ทาํ การจัดเก็บรักษาไว โดยแบงประเภท
ของตนทุนคาจัดเก็บสินคาคงคลังเปน 4 ประเภทดังนี้
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1.2.1 เงินลงทุนในสินคาคงคลัง (Capital Costs for Inventory Investment) การที่เก็บ สินคา
คงคลังไวมากทําใหเสียโอกาสในการลงทุนในธุรกิจอื่น เพราะในการจัดเก็บตองกูย ืมเงินลงทุน ซึ่งตองจาย
ดอกเบี้ย ฉะนัน้ ตนทุนตองพิจารณากอนคํานวณภาษีเงินได การตัดสินใจเรื่องตนทุนมีหลายองคประกอบ
เกี่ยวกับตนทุน เชน คาคลังสินคา คาขนสง ฉะนัน้ ตองหาทางเลือกทีด่ ีที่สุด ตองมีการพิจารณาลวงหนากอน
ตัดสินใจ
1.2.2 ตนทุนบริการสินคาคงคลัง (Inventory Service Cost) ตนทุนชนิดนี้เปนการรวมภาษี และ
เงินคาประกันภัยที่จายแลวของสินคาคงคลัง ปกติภาษีจะเปนไปตามสัดสวนที่เก็บไว
แตคาประกันภัยใน
คลังสินคา สวนมากจะเหมาจายเปนป หรือตามระยะเวลาที่กําหนดของบริษัทผูท รี่ ับประกันภัย
1.2.3 ตนทุนคาพื้นที่จัดเก็บ (Inventory Space Costs) ซึ่งแบงเปน 4 ชนิด คือ คลังสินคาโรงงาน
คลังสินคาสาธารณะ คลังสินคาใหเชา และคลังสินคาเอกชนหรือคลังสินคาสวนบุคคล
1.2.4 ตนทุนความเสี่ยงของสินคาคงคลัง(Inventory Risk cost) เปนตนทุนที่ขึ้นกับคาเสียหาย
หรือคาใชจายในสาเหตุตอไปนี้
คาสินคาลาสมัยหรือหมดอายุ (Obsolescence) รวมถึงคาเชาพืน้ ทีเ่ พื่อเก็บดวย
คาแตกหักเสียหายของสินคา (Damaged)
คาสินคาถูกลักขโมย (Pilferage)
คายายที่จัดเก็บสินคาคงคลังใหม (Relocation)
ตนทุนคาจัดเก็บ คาภาษี และคาสินคาลาสมัยหรือหมดอายุ คาเสือ่ มราคาของตัวอาคาร คาประกันภัย
ใหประมาณการตามขอกําหนดของวิธกี ารการขนสงในอเมริกา (Transport in America)
ตนทุนการจัดเก็บสินคา ตนทุนภาษี การลาสมัยของสินคา คาเสื่อมราคา ประกันภัย ไดมีการประมาณ
การตามรูปแบบในคูมือการผลิต อัลฟอรด-บังส (Alford-Bangs Production Handbook) ซึ่งพบวาตนทุนคา
สินคาเสื่อมสภาพมีมูลคาสูงถึงรอยละ 40 ของตนทุนเก็บรักษาสินคา ทําใหผูบริหารสินคาคงคลังพยายาม
ปรับปรุงงานจัดซื้อ และเริ่มเขาสูระบบการจัดซื้อแบบทันเวลาพอดี ตนทุนคลังสินคารวมประมาณจากทั้ง
คลังสินคาสาธารณะและคลังสินคาเอกชน ที่ดําเนินการอยูในโรงงาน และบริษทั กระจายสินคา โดยตนทุน
คลังสินคาสาธารณะนํามาจากขอมูลการใหบริการคลังสินคาสาธารณะที่มีรายงานจากฝายพาณิชยของ
สํานักงานสํามะโนประชากร(Commerce Department's Census Bureau) สวนตนทุนคลังสินคาเอกชนนํามา
จาก CASS ซึ่งตนทุนการยายที่จัดเก็บเกิดจากการขนถายสินคาคงคลังจากที่ตั้งคลังสินคาไปยังคลังสินคาอื่น
เพื่อปองกันการลาสมัยของสินคา
1.3 ตนทุนคาบริหารโลจิสติกส (Administration Cost) องคประกอบสุดทายของตนทุนโลจิสติกส
ประกอบดวยตนทุนทางตรงของฝายบริหารและเจาหนาที่สนับสนุน (Support Staff) รวมถึงเจาหนาทีก่ ระจาย
สินคากลาง เจาหนาทีว่ างแผนวิเคราะหสินคาคงคลัง และฝายกํากับการจราจรหรือ การจัดสง ปจจุบนั ไดมี
การนําเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบคอมพิวเตอร เขามาจัดการ และจัดสรรคาใชจายที่สาํ คัญของ
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การกระจายสินคาเพื่อใหใชตนทุนแตละประเภทไดอยางเหมาะสม
และครอบคลุมคาใชจายในการบริหาร
จัดการอื่นๆ ที่ยงั ไมไดกลาวมาขางตน
ตนทุนคาบริหารการกระจายสินคา กําหนดไวที่รอยละ 4 ของตนทุนการจัดเก็บรักษาสินคาและ
ตนทุนขนสง ซึง่ วิธกี ารนี้ไดมีการใชที่มีขอมูลคงที่ตั้งแตป 2516 ซึ่งสามารถสรุปองคประกอบตนทุนตามที่
แสดงในตารางที่ 1 รายงานตนทุนโลจิสติกสตามแบบจําลองของดีลาเนย (Delaney) แสดงในตารางที่ 2
และรายงานการวิเคราะหตน ทุนโลจิสติกสตอยอดขายแสดงในตารางที่ 3

ลําดับที่
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
3

ตารางที่ 1
องคประกอบตนทุนตามวิธกี ารวัดของ Cass
องคประกอบของตนทุน
วิธีการวัดของ Cass
ตนทุนเก็บรักษาสินคาคงคลัง
• ตนทุนใหบริการคลังสินคาสาธารณะที่มี
ดอกเบี้ย
รายงานจากฝายพาณิชยของ สํานักงาน
ภาษี การเสื่อมสภาพ คาเสือ่ ม ประกันภัย
สํามะโนประชากร(Commerce
การคลังสินคา
Department's Census Bureau)
• ตนทุนคลังสินคาเอกชนนํามาจาก CASS
ตนทุนขนสง
รถบรรทุกในเมือง(Intercity Truck)
รถบรรทุกในพืน้ ที่(Local Truck)
ทางรถไฟ(Railroads)
ทางน้าํ (Water)
ใชการประมาณการตามวิธขี อง Eno
ทางทอน้ํามัน (Oil Pipelines)
ทางอากาศ (Air)
ผูจองระวาง(Forwarders)
ตนทุนที่เกี่ยวของกับผูขนสง
(Shipper Related Cost)
ตนทุนคาบริหารโลจิสติกส
4% ของตนทุนโลจิสติกส รวม ( 4% of 1+2)
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ตารางที่ 2
รายงานตนทุนโลจิสติกสตามแบบจําลองของดีลาเนย (Delaney)
รายการ
ตนทุน
รายละเอียดตนทุน
ที่
(บาท)
คาขนสง
42,788,439.82
1
2
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.4
2.4.1
2.4.2
3

คาเก็บรักษาสินคาคงคลัง
คาดอกเบี้ยจาย (1,818.590,000 x .075)
ตนทุนบริการสินคาคงคลัง
- คาภาษีโรงเรือนและที่ดนิ
ตนทุนพืน้ ทีจ่ ัดเก็บ (Inventory Space Costs)
- คาเชาที่ดิน
- คาใชจายในการบรรจุหีบหอ
- คาเสื่อมราคาอาคาร (3/5)
- คาใชจายอื่น – ไฟฟา/น้ําประปา
ตนทุนความเสี่ยงของสินคาคงคลัง
- คาปรับสงของลาชา
- คาเบื้ยประกันภัย
ตนทุนคาบริหารการกระจายสินคา
- คาแรงงานทางตรงและเจาหนาที่สนับสนุน
รวมทั้งสิ้น (บาท)
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214,668,959.40
136,394,250.00

รายการรวม
(บาท)
42,788,439.82
214,668,959.40

1,764,796,24
14,030,654.86
12,110,725.37
24,988,041.39
25,000,000.00
21,295.04
2,123,992.74

172,200,000.00

172,200,000.00
429,657,399.22
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ตารางที่ 3
รายงานการวิเคราะหตนทุนโลจิสติกสตอยอดขาย
รายการ
กิจกรรมตนทุน
ที่
ก
รายได หรือยอดขาย ป 25…..

มูลคา
รวมรายการ
%
(ลานบาท) (ลานบาท) ของรายได
5,444.73
5,444.73

ข

รายจาย หรือตนทุน

1
1.1
1.2

การขนสง
การขนสงขาเขาจากผูขายมายังบริษทั
การขนสงขาออก ไปยังลูกคา

2
2.1
2.2
2.3
2.4

ตนทุนคาจัดเก็บสินคาคงคลัง
เงินลงทุนในสินคาคงคลัง
ตนทุนบริการสินคาคงคลัง
ตนทุนคาพื้นทีจ่ ัดเก็บ
ตนทุนความเสี่ยงของสินคาคงคลัง

214.67
136.39
1.76
76.13
2.15

214.67

3.94
2.50
0.03
1.40
0.04

3

ตนทุนคาบริหารการกระจายสินคา
รวมทัง้ สิ้น

172.20
406.39

172.20

3.16
7.89
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42.80

42.8
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0.79
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ตัวอยางแบบฟอรม
การรวบรวมตนทุนโลจิสติกส
รายการที่
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2

รายละเอียดตนทุน

คาเก็บรักษาสินคาคงคลัง
คาดอกเบี้ยจายสินคาคงคลัง
ตนทุนบริการสินคาคงคลัง
- คาประกันภัยสินคา
- คาภาษีสินคาคงคลัง
- คาภาษีโรงเรือนและที่ดิน

2.2.4

- คาประกันภัยคลังสินคา

ตนทุนพืน้ ทีจ่ ัดเก็บ (Inventory Space Costs)

2.3.1

- คาเชาที่ดิน

2.3.2

- คาใชจายในการบรรจุหีบหอ

2.3.3

- คาเสื่อมราคาอาคาร

2.3.4

- คาใชจายอื่น – ไฟฟา/น้ําประปา

2.4

ตนทุนความเสี่ยงของสินคาคงคลัง

2.4.1

- คาสินคาลาสมัยหรือหมดอายุรวมถึงคาเชาพื้นที่เพื่อเก็บ

2.4.2

- คาแตกหักเสียหายของสินคา

2.4.3

- คาสินคาถูกลักขโมย

2.4.4

- คายายที่จัดเก็บสินคาคงคลังใหม (Relocation)

2.4.5

- คาปรับสงของลาชา

2.4.6

- คาเบื้ยประกันภัย

3

รายการรวม
(บาท)

คาขนสง
การขนสงขาเขาจากผูขายมายังบริษทั
หรือการขนสงชวงแรก(Primary Transportation)
การขนสงขาออก ไปยังลูกคา
หรือการขนสงชวงที่ 2(Secondary Transportation)

2.2.1
2.2.2
2.2.3

2.3

ตนทุน
(บาท)

ตนทุนคาบริหารการกระจายสินคา
- คาแรงงานทางตรงและเจาหนาที่สนับสนุน
รวมทั้งสิ้น (บาท)
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การคํานวณตนทุนโลจิสติกส
ตัวอยางแบบฟอรม
รายงานการวิเคราะหตนทุนโลจิสติกสตอยอดขาย
รายการ
มูลคา
รวมรายการ
กิจกรรมตนทุน
ที่
(ลานบาท) (ลานบาท)
ก
รายได หรือยอดขาย ป 25…..
ข

รายจาย หรือตนทุน

1
1.1
1.2

การขนสง
การขนสงขาเขาจากผูขายมายังบริษทั
การขนสงขาออก ไปยังลูกคา

2
2.1
2.2
2.3
2.4

ตนทุนคาจัดเก็บสินคาคงคลัง
เงินลงทุนในสินคาคงคลัง
ตนทุนบริการสินคาคงคลัง
ตนทุนคาพื้นทีจ่ ัดเก็บ
ตนทุนความเสี่ยงของสินคาคงคลัง

3

ตนทุนคาบริหารการกระจายสินคา
รวมทัง้ สิ้น
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